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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање на 

нашој Академији. 

Добро дошли! 

 

ЈУН 2020. године 
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 
 

1. Озонски омотач  је: 

а) део литосфере б) шумска област у 

Амазонији  

в) слој у стратосфери  

 

2. Партиција је: 

а) логички одвојен део 

простора на хард диску   

б) физички одвојен део 

простора на хард диску 

в) прикључак за спајање хард 

дискова 

 

3. Шерлок Холмс је креација: 

а) Едгар Алан По б) Агата Кристи в) Артур Конан Дојл   

 

4. Према народним причама, онај ко зна немушти  језик: 

а)  разуме све језике света  б) разуме говор животиња   в) тумачи свете књиге 

 

5. Знак који се ставља на почетку нотне линије, који одређује референцијалну висину 

једне од пет нотних линија је: 

а) бела нота б) кључ  в) црна нота 

 

6. У води се не раствара: 

а) алкохол б) уље   в) шећер 

 

7. Која тврдња важи за РАМ: 

а)  трајно чува податке б) обрађује податке в) привремено чува податке   

 

8. Радња романа „Ромео и Јулија“ одвија се у: 

а) Венецији б) Верони  в) Риму 

 

9. ЈМБГ је: 

а) јединствени матични број 

грађана   

б) политичка партија ван 

парламента 

в) Београдски јавни маратон 

 

10. Српска Војводина проглашена је на: 

а) Сретењској скупштини б) Мајској скупштини   в) Нишком декларацијом 

 

11. Река Дрина припада: 

а) Црноморском сливу  б) Јадранском сливу в) Јонском сливу 

 

12. У непроменљиве врсте речи у српском језику поред предлога, узвика, везника и 

речица спадају и: 

а) прилози   б) именице в) глаголи 
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13. Принудна мера којом се без накнаде одузима један део или цела имовина једног 

лица је: 

a) преамбула б) конфискација   в) анексија 

 

14. Који од наведених берзанских индекса мери кретање цена акција на Београдској 

берзи? 

a) DOW JONES б) BELEX   в) S & P 500 

 

15. У парцијалне принципе економије поред економичности и рентабилности спада и: 

a) организованост б) продуктивност   в) еластичност тражње 

 

16. ГДП (Gross Domestic Product) је: 

а) Бруто домаћи производ   б) Платни биланс в) Међународни монетарни фонд 
 

17. На финансијском тржишту се тргује: 

а) робом б) хартијама од вредности и капиталом  в) услугама 
 

18. У економске показатеље нивоа развијености националне привреде не спада: 

а) друштвени производ по 

становнику 

б) стопа писмености  в) степен запослености 

 

19. Монопсон је стање тржишта са: 

а) једним купцем  б) једним продавацем в) више купаца и више 

продаваца 
 

20. Како се назива пад привредних активности у једној земљи? 

а) привредни бум б) рецесија  в) просперитет 
 

21. Порез на додату вредност је порез на: 

а) добит б) потрошњу  в) имовину 
 

22. “Невидљива рука” тржишта представља: 

a) однос закона понуде и 

тражње  

б) интервенцију владе на 

тржишту 

в) учеснике на тржишту који се 

баве нелегалном економијом 
 

23. Највећа пловна река Србије је: 

а) Јужна Морава б) Дунав  в) Ђетиња 

 

24. Срем, Банат и Бачка су географске регије: 

а) Панонске низије   б) Подунавља в) Неготинске крајине 

 

25. Обедска Бара је велика успутна станица птица селица и мртваја је реке: 

а) Дунав б) Сава  в) Нишава 

 

26. Кањон реке Јерме је један од најживописнијих кањона у Србији, на 30 км удаљен од 

града: 

а) Нишa б) Димитровградa в) Пиротa  

 

27. Национални парк Фрушка Гора је у близини града: 

а) Новог Сада  б) Вршца в) Сомбора 
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28. Сребрно језеро се налази у близини: 

а) Великог Градишта  б) Ћуприје в) Алексинца 

 

29. Потпећка пећина, Злакуса и Терзића авлија су туристички локалитети: 

а) Ужица  б) Чачкa в) Пожеге 

 

30. Река Студеница извире на планини Голији, а улива се у: 

а) Ибар  б) Западну Мораву                       в) Рзав 

   

31. Који од следећих граничних прелаза није гранични прелаз према Босни и 

Херцеговини? 

а) Љубовија б) Бајина Башта  в) Прешево   

 

32. Кадињача и Борово брдо су меморијални споменици природе у близини: 

а) Прибоја б) Бајине Баште  в) Лознице 

 

33. Тешњар и Бранковина, туристички локалитети, се везују за град: 

а) Ужице б) Ваљево  в) Крагујевац 

 

34. У Костолцу код Пожаревца налази се један од најатрактивнијих археолошких 

локалитета из римског периода. Зове се: 

а) Виминацијум  б) Лепенски вир в) Ћеле кула 

 

35. У близини Мајданпека, протиче Рајкова река кроз туристички веома посећену: 

а) Рајкову пећину  б) Ресавску пећину  в) Стопића пећину  

 

36. Овај манастир подигли су Немања и Свети Сава 1198. године на темељима 

некадашњег грчког манастира. Реч је о манастиру: 

а) Хиландар  б) Бањска в) Жича 

 

37. Скијашки центар “Бабин зуб“ се налази на планини: 

а) Златибор  б) Копаоник в) Стара планина  

 

  



Академија струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице 
Трг Светог Саве 34       

Студијски програм: Туризам 

Страна 5 oд 5 

 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

38. Look ……………. the bill. Something’s wrong here. 

а) in б) on б) at  

 

39. Wait for me, please. - I’ll be back ………….a minute. 

а) in  б) for в) on 

 

40. …………………. to London? 

а) Did you ever go б) Have you ever been  в) Were you ever 

 

 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

 

38. Каждую субботу я ................ в театр. 

а) ходим б) иду в) хожу  

 

39. ...................., Виктор вышел из ванной. 

а) умывшис б) умывшись  в) умывши 

 

40. –Дети, ..................... свою маму – сказала учительница. 

а) нарисуй б) нарисуйте  в) нарисовайте 

 

 

 
 

 
 


